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Met bestuurders in gesprek over verdere 
samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort? 

11 juni van 20.00 tot 21.30 uur
Informatie: www.zandvoort.nl>

Gemeente Zandvoort

“Jeloi, 
je weet ’t hè? 

Zaterdag 
haringhappen. 
Natuurlijk bij 

Thalassa! 
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zegt ’t voort!”
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Zomer

‘Best een 
lekker ritme zo, 
ieder weekend 

mooi strandweer’
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Al 40 jaar
vrijwilliger bij
Rode Kruis
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De missie van tennistrainers Hans Schmidt en Dick Suijk, 
van Tennisclub Zandvoort (TCZ), is eindelijk gelukt. De 
beide heren zijn al een poosje bezig om TCZ kampioen 
van Nederland te maken. Afgelopen zondag was het in 
Amersfoort bij de toen nog regerend landskampioen 
ALTA zover: TCZ werd landskampioen in de Eredivisie 
Gemengd van de KNLTB!

Een schare fans uit Zandvoort, 
het aantal wordt geschat op cir-
ca 175, was zondag vroeg opge-
staan om het mogelijke kampi-
oenschap van dichtbij te kunnen 
meemaken. En ze kregen waar 
voor hun geld. 

Zaterdag werd De Lobbelaer 
al met 4-2 aan de kant gezet in 

de halve finale waardoor TCZ 
een dag later aan mocht treden 
voor de � nale, net als vorig sei-
zoen. Nieuw was het dus niet 
voor Zandvoort maar door een 
geweldige teamgeest konden de 
‘Zandvoortse’ paradepaardjes al 
vroegtijdig de kampioensvlag 
hijsen. Een uitgebreid verslag 
vindt u op de sportpagina’s.

Onweer verpest 
Wandel4daagse 

“De veiligheid van de wande-
laars is ons heilig. We ontkwa-
men niet aan de afgelasting”, al-
dus een woordvoerder. Dit jaar 
dus geen feestelijke intocht op 
het Kerkplein van de honderden 
wandelaars waarvan toch een 
behoorlijk deel wel wilde starten. 
Ze kregen echter, en terecht, de 

Slotdag Wandel4daagse viel in het water

Het Zandvoortse kampioensteam

lengte niet om hun laatste traject 
te volmaken. De met de � nish 
gepaard gaande uitreiking van 
de medailles, werd versoberd. 
De eretekens konden op het 
Kerkplein opgehaald worden. 
Zo kwam helaas een vroegtijdig 
einde aan de ‘Wandel3daagse’ 
van Zandvoort 2015.

De � nale van de Zandvoortse Wandel4daagse, afgelopen 
vrijdag, is door de organisatie afgelast. In verband met 
het naderende onweer en de daarbij gepaard gaande 
waarschuwing van het KNMI, er werd code Oranje gege-
ven, kon het festijn niet doorgaan. 

Tennisclub Zandvoort 
Nederlands kampioen

2005 2015 

10
jaar

UPdate
POP

 Zie pagina 7 

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Tennisclub Zandvoort:
Gefeliciteerd met jullie 

kampioenschap!
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UITVAARTVERZORGING

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Erika

HOOG HOOG HOOGLaag Laag

W A T E R
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Waterstanden
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
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Frans Vleeshouwers

Een jaar uit ons midden, een jaar vliegt voorbij.
Toch lijkt de dag van het afscheid nog heel erg nabij.

Dankbaar voor verlossing, meer lijden bespaart
Nog vaak in gedachten, de mooiste bewaard.

Nu bomen weer bloeien en gewassen weer groeien.
Staan we met die gedachten je akkers te sproeien.

Als de oogst is gedaan, 
richten we een feestmaal aan.

Dan staan we op en heffen het glas, 
en zijn heel dankbaar voor wie je was.

Afra, Frans & Jacob, Els & Otto, Harm & Peet.

86x46 mm

85x50 mm

85x124 mm

72x50 mm

72x100 mm

89x60 mm

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

86x46 mm
Ongeacht waar u verzekerd bent 
kunnen wij de uitvaart verzorgen 
zoals u wenst.   www.troupin.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent 
kunnen wij de uitvaart verzorgen 
zoals u wenst.  www.troupin.nl

89x60 mm

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Even voorstellen...

zó zichtbaar. Dit is een van de dingen die mij zo fascineert als 
uitvaartbegeleidster. En beïnvloedt mij in de manier waarop ik 
nabestaanden begeleid bij een afscheid. Elk mens is uniek. De 
waarde van het afscheid nemen ligt voor mij dan ook in het zoeken 
naar mogelijkheden die deze uniekheid benadrukken. Wensen die 
ongebruikelijk zijn en onuitvoerbaar lijken, zijn het onderzoeken 
waard en kunnen bovendien veel creativiteit losmaken. Graag geef 
ik u de ruimte en vrijheid in uw keuzes. Ik help u om uw wensen te 
verwezenlijken door met hoofd en hart aanwezig te zijn. Met oog 
voor detail, tijd en rust en een goed team van betrokken collega’s 
wil ik me graag inzetten voor een passend afscheid. Samen met u, 
uw familieleden en vrienden.

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13    www.troupin.nl

85x50 mm 72x50 mm

Ongeacht uw verzekering verzorgen 
wij de uitvaart zoals u wenst.

tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Een overlijden is vaak een “kwetsbaar” 
moment: het raakt ons diep en brengt ons 
bij de kern van ons bestaan. De kwets-
baarheid van het leven wordt dan  ook

Annet Peetoom

Even voorstellen...

Dit is een van de dingen die mij zo fascineert als uitvaart-
begeleidster. En beïnvloedt mij in de manier waarop ik nabe- 
staanden begeleid bij een afscheid. Elk mens is uniek. De waarde 
van het afscheid nemen ligt voor mij dan ook in het zoeken naar 
mogelijkheden die deze uniekheid benadrukken. Wensen die 
ongebruikelijk zijn en onuitvoerbaar lijken, zijn het onderzoeken 
waard en kunnen bovendien veel creativiteit losmaken. Graag geef 
ik u de ruimte en vrijheid in uw keuzes. Ik help u om uw wensen te 
verwezenlijken door met hoofd en hart aanwezig te zijn. Met oog 
voor detail, tijd en rust en een goed team van betrokken collega’s 
wil ik me graag inzetten voor een passend afscheid. Samen met u, 
uw familieleden en vrienden.

Een overlijden is vaak een “kwetsbaar” 
moment: het raakt ons diep en brengt ons bij 
de kern van ons bestaan. De kwetsbaarheid 
van het leven wordt dan  ook zó zichtbaar.

Annet Peetoom

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13  www.troupin.nl

Overlijden melden?
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Overlijden melden?
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Burgerlijke stand
23 MEI   -  5 JUNI  2015

Overleden:
van Keulen, geb. de Graaf, Alida Wilhelmina, geb. 1930

ten Brink, geb. Polak, Sonja, geb.  1927

de Jong, Christina Aukje, geb. 1939

Weber, geb. Hensema, Tonnissiena, geb. 1924

Geerts,  Frits Jacobus, geb. 1945

Piers, geb. van der Mije, Alida, geb. 1929

van Veenendaal, Anthonius Johannes, geb. 1950

Aarssée, Harry Richard, geb. 1937

Lommerse, Maria Alida Hendrika, geb. 1928

Michel, Anthony Stephanus, geb. 1946

Warmerdam, Petrus Hendricus, geb. 1944

de Vos, geb. Jacobs, Metta Louisa Christina, geb. 1936

van der  Reijden, Antonie Ezechiel, geb. 1940

Ondertrouwd:
Schweinsbergen, Patrick Cornelis Jacobus en: 

Buisman, Marieke

Lieve Mar

De tijd is daar,   
Geloof het of niet 

15 juni alweer 65 jaar
 Het is de tijd die wij achter ons lieten

En nu gaan wij samen van 
ons pensioen genieten      

Ook de kinderen en kleinkinderen staan 
te juichen als OMA staat te wachten

En dat is iets wat die leeftijd 
zeker zal verzachten

Lieverd, Pro� ciat en nog vele jaren
Love You, Bert

Spotlight

Lieve Oma en Mam,

Hiep hiep hoera! 

Op 15-06-2015

65 jaar! 
Dikke kus Celeste en Fleur

& de Papa’s en mama’s
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…wordt deze week de 
Nationale Buitenspeeldag 
gevierd. Sinds 1994 worden 
overal in ons land straten af-
gesloten voor verkeer zodat 
kinderen er zonder gevaar 
naar hartenlust kunnen spe-
len. Elke straat, buurt of school 
kan meedoen om zo de eigen 
omgeving veiliger en, heel be-
langrijk, kindvriendelijker te 
maken. Ook Zandvoort doet 
mee. Pluspunt heeft voor de 
kinderen oud Hollandse spelle-
tjes georganiseerd. Dat zal best 
een gezellige boel worden.
 Met veel plezier denk ik te-
rug aan mijn jeugd. Verkeer 
was er nauwelijks dus speelde 
je lekker op straat. Alleen spe-
len in het plantsoen voor ons 
huis was verboden. Buurman 
Arie Loos lette goed op als de 
bal per ongeluk toch op het 
grasveldje kwam. Dan tikte hij 
fanatiek op het raam om aan 
te geven dat je op verboden 
terrein was. Verder was alles 
geoorloofd en speelden wij 
tot laat op straat. Landje ver-
overen, ra ra wie heeft de bal, 
tollen, blikkie trap, knikkeren, 
stelten lopen waren favoriet. 
Allemaal spelen waar mijn 
kleinkinderen nog nooit van 
gehoord hebben. Het is jam-
mer dat zo’n dag maar één keer 
per jaar is. Eigenlijk zouden de 
kinderen in plaats van achter 
de computer of mobieltje lek-
ker buiten moeten spelen. 
 Toen mijn kinderen klein 
waren konden zij heerlijk 
op de afgesloten Nicolaas 
Beetslaan spelen. Voorheen 
was deze geasfalteerde straat 
onderdeel van het stratencir-
cuit. Later werd deze straat 
door de gemeente afgesloten 
en werden er speelattributen 
geplaatst. Het was een ideale 
speelplek, menig kind leerde 
er rolschaatsen en als het vroor 
dan werd er zelfs geschaatst! 
Door de nieuwbouw is deze 
straat verdwenen. Wel zijn er 
voor de jeugd overal voetbal-
veldjes en speelattributen ge-
plaatst. Alleen de kinderen in 
Zandvoort Zuid en het centrum 
komen qua speelgelegenheid 
er bekaaid af. Misschien heeft 
de gemeente nog ergens een 
spaarpotje om in hun omge-
ving nog iets te plaatsen? 
Het hoeft niet super de 
luxe te zijn als het maar 
de fantasie prikkelt. Daar 
gaat het tenslotte om. 

Column
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Cartoon - Hans van Pelt

Hoe ver moet ambtelijke 
samenwerking gaan?

De gemeente Zandvoort is van plan de ambtelijke  
samenwerking, die afgelopen januari is gestart met de 
Maatschappelijke Dienstverlening, verder uit te breiden. 
In welke vorm is nog een open vraag. Dat werd duidelijk 
tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen maandag  
op het raadhuis, waar ondernemers als eerste waren uit-
genodigd om op de hoogte gebracht te worden van de 
verdere plannen en om daarop te reageren. De opkomst 
was schrikbarend laag, maar het handjevol belangstel-
lenden dat er was, liet zich flink gelden.

Wethouder Kuipers liet weten 
dat een verdere ambtelijke sa-
menwerking met Haarlem nood-
zakelijk is om in de toekomst een 
zelfstandig Zandvoort te kunnen 
behouden. Het klinkt tegenstrij-
dig, maar volgens Kuipers is het 
huidige ambtenarenapparaat 
onvoldoende in staat om een 
eigen beleid goed te kunnen 
uitvoeren. Daarvoor zijn we te 
klein en daardoor te kwetsbaar, 
waardoor zaken onnodig langer 
duren. Denk daarbij aan vergun-
ningaanvragen en bezwaar-
schriften. 

De angst van veel bewoners is 
dat Zandvoort door Haarlem 
wordt overgenomen. Kuipers 
zegt daarover: “Daar is geen spra-
ke van. Wel kunnen we door de 
samenwerking bezuinigen, bij-
voorbeeld op het gebied van ICT 
en dubbele gebouwen.”

Twee opties
De gemeente denkt aan twee 
scenario’s die nu met de raad 
besproken moeten worden: de 
hele ambtelijke dienstverlening 
overhevelen naar Haarlem, of 
een aantal voor Zandvoort be-
langrijke kerntaken hier houden, 
die bijvoorbeeld van belang zijn 
voor de Zandvoortse economie. 
Denk daarbij aan strand, circuit, 
de remise en het toerisme. Dat 
laatste sprak de aanwezige on-
dernemers zeker aan. 

Er is ook nog een derde optie en 
dat is het zo laten zoals het nu 
is. Maar daar denkt dit college 
zeker niet aan. Ook wethouder 
Liesbeth Challik niet, alhoewel zij 
bekende het gevoel te hebben 
achter te lopen. “Ik kan nog niet 

goed overzien waar het toe leidt. 
Maar ja, ik ben er net en loop na-
tuurlijk achter ten opzichte van 
mijn collega’s”, zei zij.

Volgende stap
Het college en de raad nemen 
nu ruim de tijd om alles goed 
te bekijken. Er is geleerd van de 
overheveling van ambtenaren 
afgelopen januari. Tijdens de 
evaluatie van dat proces zijn de 
nodige kinderziektes naar voren 
gekomen. Daarom zal de tweede 
stap niet eerder dan 1 januari 
2017 volgen. Wat ook duidelijk 
werd is dat op het gemeente-
huis altijd een loket blijft waar  
burgers terecht kunnen. De 
dienstverlening aan de eigen 
burgers staat voorop. Ook zul-
len er zogenaamde regiofuncti-
onarissen komen. Dat zijn amb-
tenaren die het systeem moeten 
bewaken.

Een vraag uit de zaal was of we, 
als het ooit zover zou komen 
dat we niet zelfstandig kun-
nen blijven, dan vast zitten aan 
Haarlem. Volgens Kuipers hoeft 
dat zeker niet. VVV-directeur 
Lana Lemmens opperde met-
een: “Dan kunnen we beter sa-
mengaan met Amsterdam als 
Amsterdam Beach.” Waarop de 
suggestie kwam om de naam 
Amsterdam dan maar te veran-
deren in Zandvoort-Binnen.

Donderdagavond krijgen alle 
bewoners en maatschappelijke 
instanties de kans om hun zegje 
te doen over dit onderwerp. 
Hopelijk komen er dan meer 
mensen dan afgelopen maan-
dag. Het is zeker de moeite 
waard!

Baby in nood

Geen nieuwe vergunning

Bewusteloos geslagen

Diverse hulpdiensten werden zaterdagmiddag gealar-
meerd voor een baby in nood. Even na 17.00 uur kwam bij 
de alarmcentrale een melding binnen dat een baby van 
twee maanden oud aan het stikken was in een auto aan de 
Boulevard Paulus Loot.

Het omstreden pension aan de Brederodestraat 44 krijgt 
geen voorlopige exploitatievergunning. De nieuwe  
exploitant, Logero BV, had hiervoor op 7 mei een nieuwe 
aanvraag ingediend om vanaf 1 juni het bedrijf verder 
te mogen exploiteren. De gemeente heeft de exploitant 
laten weten dat, vooruitlopend op de beslissing hierom-
trent, geen voorlopige toestemming verleend wordt om 
het horecabedrijf te exploiteren.

De ambulance, politie en de red-
dingsbrigade waren snel ter plaat-
se om assistentie te verlenen. De 
baby bleek gelukkig niet te stik-
ken, het bleek te gaan om een 
koortsstuip. Na de eerste zorg is 

Op 2 juni is door de gemeente 
geconstateerd dat het pension, 
beter bekend als het Grote Huis, 
nog geopend was. In reactie 
hierop is op 3 juni een “voor-
nemen oplegging last onder 
dwangsom” naar de exploitant 
gestuurd. Die wordt tot uiterlijk 
18 juni  in de gelegenheid ge-
steld een reactie op het voorne-
men te geven op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. Bij 
een dergelijk besluit moet een 

Woensdag 3 juni rond 23.10 uur 
is een 43-jarige Zandvoorter op 
het Stationsplein in Haarlem 
om onbekende redenen meer-
dere keren op het hoofd gesla-
gen. Het slachtoffer, dat enige  
tijd bewusteloos is geweest, 
werd met hoofdletsel naar  
het ziekenhuis overgebracht. 

de baby met de ambulance naar 
een ziekenhuis overgebracht. 
Het traumateam dat met de he-
likopter onderweg was hoefde 
uiteindelijk niet door te vliegen 
naar de plaats van het onheil.

exploitant de tijd krijgen de in 
het pand verblijvende personen 
elders onder te brengen.

De omwonenden hebben in-
middels van de gemeente een 
brief gehad, waarin te lezen staat  
dat de huidige exploitant het 
pand zo spoedig mogelijk moet 
ontruimen. Over het te nemen 
besluit en het vervolg zal na  
19 juni meer bekend worden 
gemaakt.

De politie ging op zoek naar 
de daders die korte tijd later 
konden worden aangehouden. 
Het ging om twee Haarlemmers 
van 19 en 24 jaar. Een 18-jarige 
IJmuidenaar, vriend van de twee, 
begon vervolgens de politie uit 
te schelden en is eveneens aan-
gehouden. 

Baby bleek last te hebben van een koortsstuip | Foto: Michel van Bergen
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KUNSTGEBIT STUK?

Behandeling volgens afspraak
Tand Prothese Zandvoort 
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589
Voor noodgevallen bel 06-31053931

U kunt bij ons terecht voor:
Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
11 juni t/m 17 juni

KIDNEP (NL)
ZA/ZO/WOE OM 13.30 UUR

DE BOSKAMPI’S 
ZA/ZO/WOE OM 15.30 UUR

DE ONTSNAPPING
DO/MA/DI 19.00 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 21.30 UUR

DE SURPRISE
DO/MA/DI 21.30 UUR
& VRIJ/ZA/ZO 19.00 UUR

FILMCLUB:
A PIGEON SAT ON A BRANCH 
REFLECTING ON EXISTENCE
ABSURDE ZWEEDSE SKETCHES

WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
LADIES NIGHT RENDEZ-VOUS ➔ 18 JUNI 
NED. PREMIERE MINIONS ➔ 27 JUNI 13.30 U.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Remeha Tzerra CW 4 
met gratis Isense klokthermostaat!

 NU INCLUSIEF MONTAGE  
 van €1295,- voor 1199.-  

 
 OOK KUNNEN WIJ U EEN 

 ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT 
 AANBIEDEN VOOR €120,- 

Tingietersweg 125

2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340

info@degoedkoopstecvketel.nl

Actie geldig t/m 31 september 2015

Bel voor meer info 023 8200340
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met gratis Isense klokthermostaat!

 NU INCLUSIEF MONTAGE  
 van €1295,- voor 1199.-  

 
 OOK KUNNEN WIJ U EEN 

 ALL- IN ONDER HOUDSCONTRACT 
 AANBIEDEN VOOR €120,- 

Tingietersweg 125

2031 ER Haarlem

Tel: 023-8200340

info@degoedkoopstecvketel.nl

Actie geldig t/m 31 september 2015

Meer informatie en aanmelden:
www.pluspuntzandvoort.nl

023 5740330  Hella Wanders
cursus@pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen in het 
aankomende seizoen:

Yoga met meditatie

Gymnastiek voor lichaam en geest voor innerlijke 
kracht en nieuwe energie.

Maandag 20:00 - 21:15 uur
Vrijdag 9:30 - 10:45 uur
31 augustus t/m 14 december

Vrijdag 11:00 - 12:15 uur
4 september t/m 18 december

Workshop Bloemschikken

Je leert hoe een bloemstuk mooi in elkaar gezet 
wordt en je gaat naar huis met je eigen werk.
Inschrijving is per workshop € 25,-.
Halloween Bloemstuk:
Woensdag 14:00 - 16:00 28 oktober
Herfstkrans maken:
Woensdag 14:00 - 16:00 11 november
Kerstkrans: 
Woensdag 14:00 - 16:00 9 december
Kerststukje: 
Woensdag 14:00 - 16:00 16 december
Bij inschrijving op alle 4 de workshops krijgt u € 15,- 
korting.

Patchwork – Quilten

Voor iedereen die altijd al eens een quilt wilde maken 
en niet weet hoe, of voor mensen die meer techniek 
willen leren met quilten. Houdt u van handwerken 
en lapjes? U leert hier de basistechnieken en vervolg 
techniek van quilten in gezellig groepsverband.
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur  
2  oktober t/m 11 december
1 x per 14 dagen zodat u ruim de tijd hebt om te werken 
aan uw werk.

Theorie halen? 
AutoTheorieCursus

 Theoriecursus B € 99
8 uren incl. lesmateriaal

Datum: maandag 22 en dinsdag 23 juni
 18.00-22.00 uur

Locatie: Korver Sporthal
Meld je aan bij Rijschool PAUL van der Oord / 

Rijschool Barry Paap

06 - 22 90 79 50
info paulvanderoord.nl
www.paulvanderoord.nl

Dé rijschool voor Haarlem e.o.

06-22907950
info@paulvanderoord.nl

06-22960595 
Barry@rijschoolbarrypaap.nl

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

Groot assortiment 
zomerplanten

Evenementenagenda

12 Theo Hilbers Vismaaltijd - Gasthuisplein, 
 18.00-20.00 uur

13 Peuterkermis - Kinderdagverblijf Pippeloentje, 
 14.00-17.00 uur

13 Haringhappen - Strandpaviljoen Thalassa, 
 aanvang 14.00 uur

13+14 Cycling Zandvoort - Circuit Park Zandvoort

14 Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 
 10.00-16.00 uur 

19-21 Pop Up Weekend - Een groot evenementenweekend!

21 Jazz aan Zee - Strandpaviljoen Thalassa, 
 aanvang 16.00 uur

28 Kunst- en boekenmarkt - Badhuisplein, 
 10.00-16.00 uur

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl

�  J U N I  �  � J U N I  �
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Zandsculptuur in 
de bibliotheek 
Elk jaar in augustus is het 
Europees Kampioenschap 
Zandsculpturen bouwen in 
Zandvoort. In juni kan je hier-
van al een voorproefje zien. 
Een kunstenaar bouwt een 
echt zandsculptuur ‘live’ in de 
Bibliotheek Zandvoort (Louis 
Davidscarré 1). Dit vindt plaats 
op woensdag 17 juni tijdens 
openingsuren. De creatie 
wordt een bekend karakter uit 
een boek. Iedereen is van harte 
welkom te komen kijken als de 
zandkunstenaar aan het werk 
is en te raden wie het wordt. 
De sculptuur blijft tot eind ok-
tober staan in de bibliotheek.

Mike Daane presenteert 
nieuwe single
De Zandvoortse zanger heeft 
zijn tweede single, genaamd 
Zomer Zon, opgenomen. De 
plaat wordt op 14 juni ten 
doop gehouden in restau-
rant La Course op Circuit Park 
Zandvoort. Samen met Daane 
zal een keur aan artiesten en 
Dj’s er een waar feestje van ma-
ken. De Cd-presentatie is voor 
iedereen gratis toegankelijk en 
begint om 13.00 uur.

Hartpatiënten in 
goede handen
FysioFit Zandvoort was vorige 
week woensdag de gastheer bij 
strandpaviljoen Thalassa voor 
het ‘Netwerk HartRevalidatie 
Kennemerland’. In dit netwerk 
wordt deelgenomen door de 
afdeling Cardiologie van het 
Spaarne Gasthuis en praktij-
ken voor fysiotherapie uit de 
regio Kennemerland, waar-
onder FysioFit Zandvoort. De 
aangesloten praktijken verza-
melen en leveren resultaten 
aan voor het georganiseerde 
overleg tussen collega’s om 
het functioneren van het 
netwerk en de kwaliteit van 
zorg voor hartpatiënten te 
verbeteren zodoende de kwa-
liteit van leven te optimalise-
ren. Uit de resultaten blijkt dat 
de patiënt in goede handen is 
bij de praktijken binnen het 
netwerk. 

Meuk is leuk
Bewoners van De Schelp heb-
ben de handen ineen geslagen 
en organiseren op zondag 14 

Rubriek

juni een vlooienmarkt. Onder 
de noemer ‘Meuk is leuk’ wordt 
iedereen van harte uitgeno-
digd om in de centrale hal van 
het hoofdgebouw te komen 
snuffelen tussen de spullen. 
De bewoners hebben kasten, 
lades, berging, garage’s etc 
leeg getrokken en verkopen 
leesbare, oude, geliefde, hip-
pe, antieke, draagbare, te be-
luisteren en mooie meuk. De 
rommelmarkt is van 11.00 tot 
17.00 uur. Hoe eerder u gaat 
hoe groter de keuze! Neem wel 
voldoende contant geld mee 
want pinnen kan niet!

Vandalisme
Voor de zoveelste keer is de 
Zandvoortse jeugd weer eens 
op ‘bezoek’ geweest op het 
peuterpleintje van peuter-
speelzaal Dribbel. Er zijn weer 
diverse vernielingen aange-
richt. Binnenkort wordt er een 
camera geplaatst zodat een 
volgende keer de daders kun-
nen worden gevonden.

Wereldmilieudag
Jaarlijks bezoeken medewer-
kers van Canon het Zand-
voortse strand voor een � inke 
schoonmaakactie op 5 juni de 
wereldmilieudag. Deze actie 
wordt door de gemeente on-
dersteund door voor de attri-
buten zoals prikkers en vuil-
niszakken te zorgen. De start 
is altijd bij het Juttersmu-ZEE-
um waar dit keer wethouder 
Gert Jan Bluijs een toespraakje 
hield. Vervolgens gingen de 
Canon medewerkers aan de 
slag op de warmste dag van 
de eerste week van juni waar 
de temperatuur subtropische 
waarde had. 

Haringhappen
Tijdens het traditionele 
Haringhappen bij Thalassa to-
nen Huig en Bram Molenaar 
dagverse vis en vertellen ze 
allerlei wetenswaardigheden. 
Daarna wordt met de deel-
nemers de Hollandse Nieuwe 
geproefd, uiteraard gepaard 
met een glaasje Corenwijn. En 
er is live muziek. Dat allemaal 
komende zaterdag vanaf 14.00 
uur bij Strandpaviljoen 18. De 
opbrengst van deze dag gaat 
naar de aanleg van een min-
dervalidenpad vanaf de bou-
levard tot op het strand.

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: 

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Verwarring bij brief over
onderhoudskosten graf

Elk jaar stuurt de gemeente aan de rechthebbenden van 
een graf of urn een factuur voor de jaarlijkse onderhouds-
bijdrage. Per 2015 heeft de gemeente een brief gestuurd 
met het verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor de komen-
de 10 jaar in één keer te betalen.

door Nel Kerkman

Het verzoek van de gemeente 
is ingezet om de administra-
tieve lasten te verlagen door af 
te stappen van jaarlijkse beta-
lingstermijnen van grafonder-
houd. Volgens de gemeente 
zou dit een direct voordeel zijn 
in de portemonnee van de be-
trokkene want bij een jaarlijkse 
bijdrage moet men ook steeds 
een in� atiecorrectie betalen. 

Echter de kosten om in te 
gaan op het voorstel is voor 
de rechthebbende best ingrij-
pend en het voordeel minimaal. 
Reken maar uit: 10 x € 81,50= 
€ 815 die men direct moet beta-
len. Voor iemand die meerdere 
graven of urnen laat onder-
houden kan het bedrag dat in 
een keer betaald moet worden 
flink oplopen. Niet iedereen 
kan deze bedragen zo maar even 
ophoesten! 

Onderhoud begraafplaats is kostbaar

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Een begraafplaats is heilig

Vak F wordt afgesloten na wanbeleid en door zij die niet kunnen tellen.
Volgens B&W zijn er 3000 lege graven. Na telling door mij in ca. twee uur, kom ik tot 1391 
graven. Er is geen overcapaciteit dus. 
En de kosten van herbegraven, 100x € 750, maakt het tekort nog groter. Lekker slim, nee stom!
Daarna de mogelijkheid voor ons familiegraf om de huurovereenkomst te verlengen. Ik eis 
zekerheid, want wie betaalt die bepaalt. Ja het is gemakkelijk regeren met andermans geld, 
de ethiek is hier ver te zoeken!
Al in 2011 werd een groot financieel tekort ontdekt en nu in 2015 wordt er pas actie ondernomen. 
Wel een beetje laat, niet? 

Pieter Christiaan Visser

Verwarrend
Hoewel in de brief staat dat men 
de onderhoudskosten jaarlijks kan 
blijven betalen schept het bijge-
voegde antwoordformulier enige 
verwarring. Er zijn namelijk drie 
opties: 1. de onderhoudsbijdra-
ge eenmalig afkopen, 2. gebruik 
(blijven) maken van de jaarlijkse 
onderhoudsbijdrage tot het einde 
van het huurtermijn of 3. afstand 
doen van het graf na a� oop van de 
huidige huurperiode. Alleen staat 
bij optie 2 een klein noot die on-
deraan verwijst naar de geldende 
begraafplaatsrechtenverordening, 
waarin staat dat er geen moge-
lijkheid meer is om voor jaarlijkse 
onderhoud te kiezen. En daar zit 
dus kennelijk de ‘spraakverwar-
ring’. Bij navraag blijkt dat pas als 
de huurtermijn van het graf/urn 
na zoveel jaar a� oopt, men niet 
meer het onderhoud jaarlijks kan 
betalen. Dan moet de betrokke-
ne met de gemeente een nieuwe 
huur-en onderhoudsbijdrage 
aangaan met een maximum pe-
riode van 10 jaar. 

Of deze bezuiniging zal gaan 
resulteren in een positief saldo 
voor het onderhoud van de al-
gemene begraafplaats? De tijd 
zal het leren.

ZANDVOORT SCHOON!? zingt “ Op een slof en een ouwe voetbalschoen…” 

Gemeente Zandvoort

Op enig moment zijn schoenen en sloffen versleten en moeten we er van af.  Het materiaal 
kan prima verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen als het apart ingeleverd wordt. In 
Zandvoort kan dat al vele jaren. 
Enkele voorbeelden: 
Oude (sport)schoenen, huishoudstextiel, kleding :  in de kledingbak!
Karton, oud papier, kranten, folders, oude reisgidsen :  in de papiercontainer!
Kunststof verpakkingsmateriaal :  daar zijn speciale bakken voor, 
  verspreid over het dorp!
Glazen potten en flessen :  in de glasbak!

Apart inleveren loont beslist de moeite.
Voor meer informatie: www.zandvoort.nl
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Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Ons paviljoen 11 Zandvoort

  WEEKAANBIEDING
Zeeuwse Mosselen  

geserveerd met sausjes,
salade en friet

voor maar € 15,95 
Tel: 023 - 571 7580

Zolang de voorraad s t rekt .  OP =  OP.  Pr i j swi jz ig ingen,   k leur -  en  modelafwi jk ingen en drukfouten voorbehouden.  A l leen voor  par t icu l ier  gebru ik .    Topshel f   behoudt  z ich het  recht  voor  om vervangende ar t ike len aan te  b ieden.

LEERDAM     BEUNINGEN     ROTTERDAM     CRUQUIUS     UTRECHT

presale v.a. 10 juni
casual collecties

VRIJETIJDSKLEDING & SCHOENEN
(M.U.V. BADKLEDING, KORTE BROEKEN & SLIPPERS)

van 20% tot 50% korting
zomerjacks 30% tot 50%

jeans/lange broeken 30% tot 50%
rokjes/jurken/vesten 30% tot 50%
shirts/hemden korte mouw 20%
jogging/pants & sweaters 30%

van van 

Zaterdag 13 juni

Het tweejarig bestaan van 

het Amsterdam Beach Hotel 
en restaurant eb & vloed 

vieren wij met de 

Ruud Jansen Band
Aanvang: 15.30 uur

Entree gratis

Badhuisplein 2-4    ~    Tel. 023-2010302

Dot is een lief klein jack russeltje van 11 jaar jong 

dat een � jn huis zoekt waar ze haar laatste jaren kan 

genieten. Ze is sociaal met honden en kinderen. Ze is 

heel makkelijk en heeft niet veel eisen maar ze zoekt 

wel een rustig huis. Alleen zijn is niet haar grootste 

hobby, dit moet dus echt rustig opgebouwd worden 

in haar nieuwe omgeving. Dotje houdt erg van aan-

dacht en zoekt iemand die veel tijd in haar steekt en 

die haar overal mee naar toe neemt. Ondanks haar 

leeftijd is het nog een actieve dame die graag mee 

gaat voor een wandeling. Hier in de opvang scheurt 

ze zo met de andere honden mee! 

Wie geeft deze lieve schattebol een mooie plek? 

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. 

Geopend van maandag t/m zaterdag 

van 11.00 tot 16.00 uur. 

Tel. 5713888

www.dierentehuiskennemerland.nl.

Voor de lekkerste vers gemaakte sushi kunt u  
vanaf nu 6 dagen in de week bij ons terecht.  

Vanaf heden zijn we ook op de maandag & woensdag  
geopend. Om onze nieuwe openingsdagen te vieren  
geven wij op deze twee dagen van de maand juni  

20% korting op onze diner kaart!! Deze korting is zowel  
a la carte geldig als op onderstaand menu:

3 gangen menu voor € 19,80 in plaats van € 24,75

Miso soep
***

5 Crunchy, 5 California, 5 Chef Choice
***

Spekkoek

Tevens bezorgen wij ook de bestelling aan huis  
en kunt u ons hiervoor direct bellen: 023-8885911 

Bezorgkosten € 2,50 
met een minimumbedrag van € 20,00. 

Graag vermelden bij het reserveren/bestellen 
dat het om de “ JUNI ACTIE “ gaat.

Wij hopen u snel te mogen ontvangen!

ZIZO LOUNGE
Palace hotel - Burg. van fenemaplein 2

ZANDVOORT
www.zizolounge.nl - 023 888 59 11

Op dinsdag gesloten
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Zandvoortse 
StrandCourant

Sinds kort ligt in alle strandpaviljoens de gratis ‘Zand-
voortse StrandCourant’ op u te wachten. De uitgave 
is een bron van informatie voor de bezoekers van het  
Zandvoortse strand. 

Behalve informatie over de 
strandpaviljoens, staat er ook 
informatie in over van alles op 
en rond het strand, zoals wat te 
doen bij muien, maar ook de kite
zones en diverse strandactivi
teiten en evenementen. De 
Zandvoortse StrandCourant 
bevat namelijk een over
zicht van alle paviljoens van 
het Zandvoortse strand, in
clusief het naakstrand, die 
zich bijna allemaal in de 
krant presenteren. 

De reacties van de lezers 
zijn ronduit positief te 
noemen. Zo was een lezer 
“aangenaam verrast over 
de verscheidenheid aan 
paviljoens” en konden 
‘feestbeesten’ vinden 
waar ze naar op zoek 
waren. De aflopen week 
zijn de eerste exem

plaren verspreid bij strandpa
viljoens, hotels, pensions en 
toeristische trekpleisters. Bent 
u nieuwsgierig naar deze krant, 
loop dan gerust een strand
paviljoen binnen en u ziet hem 
ongetwijfeld liggen. 

Politieke trein straks niet meer te stoppen

Op de agenda van deze samengestelde commissie namen 
de Voorjaarsnota 2015 en de ambtelijke samenwerking met 
Haarlem de meeste tijd in beslag. De discussie met betrek-
king tot de ambtelijke samenwerking werd door de meeste  
fracties vergeleken met een rijdende trein die naar hun zeg-
gen te snel rijdt. Wethouder Gerard Kuipers kan zich daar 
niet in vinden en zei dat de trein niet meer te stoppen is. 

Het college geeft in de voorjaars
nota aan dat voor 2015 een voor
delig begrotingssaldo is. Echter 
voor 2016 is er een incidenteel 
tekort van € 260.516 met de jaren 
daarna weer positievere uitkom
sten. Hoewel de financiële positie 
zich positief ontwikkeld zal men 
deze moeten blijven versterken. 
Met als uitgangspunt een slui
tend meerjarenperspectief met 
voldoende reserves om eventu
ele tegenvallers op te vangen. Er 
is volgens wethouder GertJan 
Bluijs dus nog veel werk aan de 
winkel. 

Als eerste mocht Gert Toonen 
(PvdA) het spits afbijten. Hij vindt 
het een redelijk goed beeld voor 
2016 maar hij verbaasde zich dat 
Bluijs de algemene reserves aan
spreekt. Als raadslid haalde Bluijs 
altijd zijn bekende stokpaardje 
van stal: geen geld uit de algeme
ne reserves en nu doet hij het zelf. 

Net zoals de andere fracties heeft 
Toonen vragen bij de aanpassing 
functionele ruimte Blauwe Tram 
van € 100.000 die uit de reserve 
Stedenbouwkundige ontwikke
ling komt. Bluijs legde uit dat er 
met de gebruikers gesproken is 
om de ruimte beter te ontwikke

Commissievergadering d.d. 9 juni

len. Zijn voorstel is om de dagac
tiviteiten van de ouderen naar be
neden te plaatsen, de horeca een 
open karakter te geven terwijl de 
bibliotheek een centrale functie 
krijgt met meerdere functies. Op 
de bovenetage kunnen eventu
eel ZZP’ers komen. Een terechte 
vraag van Jerry Kramer (VVD) was 
wat eigenlijk de rol is van de be
heerder van het gebouw SRO. 

Ook bij het inhuren van een pro
jectleider voor hernieuwde plan
nen Watertorenplein werden 
vraagtekens gezet. Maar dit punt 
is in de commissie van 10 juni in 
beslotenheid verder besproken. 
Ook was er veel rumoer om de re
novatie van de Gertenbachschool 
€ 800.000 achterstallig onder
houd. Tevens werden bij het 
voortbestaan/verzelfstandiging 
Zandvoorts Museum à € 17.500 
veel vragen gesteld. “Waarom 
wordt er weer een extern advies 
ingewonnen voor het voortbe
staan van het museum”, vroeg 
Michel Demmers (GBZ) zich af, “er 
is genoeg expertise in eigen huis.” 

Bij herbezinning sportpool wees 
Toonen op de afspraken die ge
maakt zijn met het circuitpark. 
Een vervelend punt vindt Kees 

Mettes CDA dat de kosten van 
het sociaal domein nog niet te 
overzien zijn. Jerry Kramer en 
Jan Beelen (CDA) willen meer be
trokken worden bij prestatieaf
spraken en starterslening van de 
Key. Zij werden door wethouder 
Liesbeth Challik uitgenodigd om 
mee te denken. Freek Veldwisch 
(OPZ) vroeg of er onderhande
lingen zijn met Rijnland over het 
bedrijventerrein en Willem Paap 
(SZ) maakt zich zorgen over de 
groeiplaatsverbetering bomen 
Zandvoortselaan. Ook hij werd 
door Challik uitgenodigd om zijn 
visie te geven.

Ambtelijke samenwerking 
Haarlem 
Het college schetste 3 scenario’s, 
waarvan de eerste, bestendiging 
huidige situatie, al afvalt. Dus b 
lijven scenario 2, overdracht alle 
taken aan Haarlem, en 3, over
dracht beperkt aantal taken, 
over. Het college heeft een dui
delijke voorkeur voor scenario 
2. D66 is het daarmee eens, CDA 
en PvdA kunnen zich vooral niet 
vinden in de aangeleverde tekst 
en storen zich hogelijk aan de 
koppeling met de verkiezingen 
in 2018, zodat de inwoners ook 
kunnen beoordelen of de keuzes 
goed zijn geweest. Ook de andere 
fracties vinden de keuze nog een 
stap te ver en vinden het stuk 
niet rijp voor een besluitvorming. 
Wethouder Kuipers zegt dat het 
traject al jaren geleden, ook door 
de raad, ingeslagen is en om nu 
te stoppen heeft vergaande con
sequenties. 

Pop Up 
Zandvoort Weekend  

19, 20 en 21 juni
 gaan fantastische 

dagen worden! 

Weet jij al welke evenementen 
je allemaal gaat bezoeken? 

Bekijk het handige overzicht via 
www.popupzandvoort.nl/agenda/

www.popupzandvoort.nl 
www.facebook.com/popupzandvoort 

@popupzandvoort

De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | Zandvoort
De zandsculptuur blijft te bezichtigen tot eind oktober
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BEDRIJVENGIDS pagina

U VINDT WAT U ZOEKT OP DE BEDRIJVENGIDS pagina!
Ook adverteren op deze pagina? Neem dan contact op met Ingrid Muller: 

Tel. 06 – 24530167 | Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl
www.pippeloentje-pluk.nl

Specialist op het gebied van kleurbehandelingen. 
Thorbeckestraat 1a (Hoek Kerkstraat)

Tel: 023-7434145     Sms/App: 06-38911911   Site: www.fl airbeautyandhair.nl 

Wij hebben niet alleen de leukste kapsalon maar ook 
de leukste klanten !  Dankjewel !

BANDENSERVICE

Voor ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste:

CHAUFFEUR 
nationaal/internationaal

Wij bieden:
Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving. 

Beloning volgens CAO beroepsgoederenvervoer.

Functie-eisen:
Rijbewijs C+E en Code 95

Heb jij interesse in een baan bij ons?
Neem dan tijdens kantooruren contact op met: 

De heer P.E. van der Veld
Tel: 023-5719013

Mail: info@transportvanderveld.nl

PARTTIME SCHOONMAKER/STER

Ervaring in de professionele schoonmaak vereist

Voor diverse objecten in 
Zandvoort/Bentveld/Heemstede/Aerdenhout/Haarlem

Werktijden in de ochtend, salaris in overleg
Rijbewijs, verantwoording en inzet zijn een pré

Voor inlichtingen en CV: mail naar info@koenecleaning.nl

is op zoek naar een
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Actie ‘Free a Girl’ levert veel geld op
De landelijke actie ‘Free a Girl’, om jonge meisjes uit ont-
wikkelingslanden uit handen van de prostitutie te halen, 
heeft € 417.847 opgeleverd. In totaal hebben 230 mensen 
zich 12 uur lang in een hok ter grote van 2x1 meter op la-
ten sluiten. De Haven van Zandvoort was dit jaar opnieuw 
een van de locaties.

Een van de deelnemers die zich 
in Zandvoort lieten opsluiten was 
Lana Lemmens, directeur van de 
VVV Zandvoort. Helaas was zij de 
enige Zandvoortse inwoner die 

aan de actie deel nam. Lemmens 
liet zich vrijdag vanaf 10.00 uur 
12 uur lang opsluiten om zo geld 
bijeen te krijgen voor dit goede 
doel. “Ik kreeg dit jaar niet zo-

Lana Lemmens zat 12 uur opgesloten voor Free a Girl

veel geld bij elkaar als vorig jaar, 
maar het was altijd nog € 655”, 
zei zij. Ook Olympisch Kampioen 
Dennis van der Geest liet zich bij 
de Haven van Zandvoort opslui-
ten. Zijn teller staat op € 1.569. 

Een bijzonder wereldrecord 
werd in Zandvoort wel neerge-
zet. Kunstenaar Geoffrey Wijn, 
alias Wine, heeft zich eveneens 
op laten sluiten. Hij doet al jaren 
mee aan deze actie en dan maakt 
hij ter plekke een schilderij. Nu 
heeft hij in iedere tien minuten 
een schilderij vervaardigd, waar-
mee hij het wereldrecord schil-
deren heeft gebroken. Het be-
drag dat Wine er mee ophaalde 
is opgelopen tot € 5.140. 

In totaal hebben alle deelne-
mers die in Zandvoort in een 
hokje hebben plaatsgenomen 
het bedrag van € 18.394 opge-
haald voor de actie Free a girl. 
Door de actie kunnen honder-
den jonge meisjes in India weer 
vrij worden gekocht, krijgen 
ze een opleiding en worden ze 
verder begeleid naar een betere 
wereld. 

Max 21o 26o 17o 14o

Min 11o 15o 16o 12o

Zon 100% 85% 60% 65%

Neerslag 0% 60% 75% 30%

Wind no. 3-4 var. 3 wzw. 3 nno. 3-4

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Na warme vrijdagmiddag 
flink koeler in weekend

Na de toptemperaturen van afgelopen vrijdag met 
landelijk tot zelfs 34 graden, deden we een stap terug. 
Inmiddels zijn we weer aan de volgende opwarming-
fase begonnen en opnieuw zijn zomerse maxima haal-
baar aan het einde van deze week. Landelijk zou de 30 
graden zelfs weer mogelijk kunnen zijn. In Zandvoort 
en omgeving moeten we toch weer rekening houden 
met een zomerse 26 graden. 

Het temperatuursverloop de 
afgelopen week was trouwens 
bizar en dat kwam voorname-
lijk door de droge bodems in 
een � ink deel van Nederland. 
Zowel de nachtelijke uitstra-
ling als de dagelijkse instraling 
worden goed meegenomen 
op diverse plaatsen vanwege 
de bijna uitgedroogde grond.

Medio vorige week vroor het 
nog in de regio Twente vlak bo-
ven het veld en nog geen twee 
dagen later was het er 33 gra-
den. In de nacht naar maandag 
werd ‘gewoon’ weer -4 graden 
opgetekend. Ook dinsdagoch-
tend vroor het weer even bo-
ven de uitgedroogde zand-
gronden van Oost-Nederland. 
Vorst in juni blijft dus gewoon 
mogelijk regionaal in van ori-
gine stilstaande polaire lucht-
massa’s.

Woensdag en donderdag wa-
ren twee fraaie en zelfs zonover-
goten dagen. Bij de gratie van 
een mooi hogedrukgebied (dat 
een uitloper mogelijk maakte 
tot boven de Noordzee) waaide 
de wind uit het noordoosten. 
Het was bijvoorbeeld prima 
(zee)zeilweer en ook voor veel 

andere buitenactiviteiten.

Rond vrijdag zien we bij het 
verder oplopen van de tem-
peraturen tegelijkertijd de 
verstoring vanuit het zuiden 
toenemen. De kans op enkele 
buien (kans op onweer) neemt 
dan toe in West-Nederland. Of 
wij de volle laag onweersregen 
krijgen in het tijdpad tot zater-
dagmiddag is op dit moment 
nog niet te zeggen. Wellicht 
valt het nog mee. 

In de loop van zaterdag sta-
biliseert de atmosfeer weer 
wat en is het best aangenaam 
bij 17 graden. Zondag is het 
vooral koel te noemen met 
een ‘noordachtige’ wind. De 
junizomer tot nu toe doet 
het heel aardig en een echte 
weersverslechtering zit er niet 
in voorlopig. Wel blijft steeds 
opvallen dat een langdurige 
stabiele mooiweerfase tot 
de zeldzaamheden behoort. 
Maximaal halen we drie of vier 
dagen mooi weer en dan wordt 
dat al spoedig verstoord door 
buien. Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto  

 Do.  Vr. Za. Zo. 



Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE
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Voor een pedicure
behandeling
waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die ge-

specialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens hot-stone

massage en / of Reiki
behandelingen. Pro-voet

lid.16 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www.pedicure-

zandvoort.nl
....................................................

Garage te huur
Trompstraat

€ 120,- per maand
06-53256274

....................................................
Klussen-Renovatie-Bouw

P.M.K. (in Zandvoort)
Voor alle bouw- en reno-
vatie in en rond het huis! 

Schilderwerk, stucadoren,
timmerwerk, badka-

mers en keukens.
Poolse kwaliteit! 

Voorjaarsactie: € 19,50 p/u
Ook voor schoon-

maakwerk bij u 
thuis. € 12,50 p/u
Tel. 06-44875212

....................................................
Te huur: garage 
Van Galenstraat. 

€ 100 per maand. 
Tel. 023-5730577

Zingend uit je dak!
Durf te zingen! Het leven

krijgt dan meer kleur.
Kosten: 45 euro per les,

onder 21 wordt het
27,95 euro (45 min). Bij
vijf of tien afgesproken

lessen � kse korting.
Info 06-21651002
www.zangstudio-

versteege.com
....................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen
Kochstraat 10,

Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
....................................................

Rijschool Barry Paap
Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

....................................................
Woonruimte gezocht
Werkende jonge vrouw 

zoekt woonruimte zoveel 
mogelijk buiten in regio 

Zandvoort, Overveen,
Bloemendaal. Huur max. 

€500 p.m. Telefoon: 
06-33885000

Super-de-luxe
zonnebank

bij Slender You!
20 minuten voor € 10,-

€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

....................................................
PC-problemen?

Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van

een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf

nieuwe computer.
Ook ‘s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.

www.rep-it.nl
Met garantie.

....................................................
Behang- en 

schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit en
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl
....................................................
Hoveniersbedrijf Parosa

Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.

Tevens reparatie
straatwerk.

023-5353591 of
06-22209568

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,

schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 
/ 5715921

Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort. Lid van 

ProVoet (*vergoed door
zorgverzekering)

....................................................
Bij kapsalon Pronto Hair

in Zandvoort Noord
krijgt u naast kwaliteit,

aandacht en gezelligheid,
een moderne en

leuke coupe voor een
aantrekkelijke prijs.
Probeer het eens!

Bel voor een afspraak:
5714068

....................................................
RKD Klussen- en

onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een goede 

o� erte? Bel dan eerst 
ons nog even!

Tel. 06-84772750
....................................................

KRUA SURIN
Thaifood restaurant

Passage 12
023-5746604 / 
06-30681325

Elke week ander weekme-
nu voor € 10,- ipv € 11,50

Bij volle klantenkaart
op laatste bestelling

€ 10,- korting

Zandkorrels
Getuige gezocht: 

Ik ben 1 juni rond 16.30 
uur op mijn scooter 

aangereden door een 
auto. Hoek Haltestraat/
Swaluestraat. Aan haar 

auto zijn de deur en 
spiegel beschadigd. 
De bestuurster zou 

mij bellen maar heeft 
dat niet gedaan. 

Beloning 100 euro voor 
getuige die weet wie zij is. 

Tel. 5733606
....................................................
Trade Ard Automobielen

BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,

tel. 5730519 / 06-
53498304

www.trade-ard.nl
....................................................

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com

Huurders Platform
Zandvoort

Telefonisch spreekuur:
Maandagavond

Tijd: 19.00- 21.00 uur
Tel. 06-4943 8954

Het HPZ gaat 
door waar de Key stopt

....................................................
Te huur: 

gemeubileerde kamer 
met gedeelde 

badkamer, dakterras 
en zitkamer. 

Wi�  en digitenne, 
koelkast, magnetron, 

waterkoker, 
G/W/L incl. € 400 p.mnd. 

Tel. 06-27241499
....................................................

Opslagruimte te 
huur aangeboden in 

Zandvoort-Noord voor 
uw inboedel en/of andere 

materialen. Totale opp. 
100 m2 maar kan ook 

in gedeeltes van 10 m2. 
Voor info kunt u bel-

len naar 06-47903770.

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00
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Je wilt datgene waarin jij ge-
looft uitdragen naar anderen. 
Je ziet het als jouw speciale op-
dracht of taak om jouw missie 
hoog te houden en onder de 
aandacht te blijven brengen. 
 En dan gaat het niet alleen 
om de boodschap van een zen-
deling die zijn of haar geloof wil 
overbrengen, een militair doel-
eind dat verwezenlijkt dient te 
worden, of wereldvrede die 
men wil realiseren. Er bestaan 
ook kleine missies. Missies 
waarbij met een diepgaand 
gevoel uitgedragen wordt wat 
een kunstenaar is ingegeven 
bijvoorbeeld. Over denkbeel-
den die vervagen, waarna het 
naakte doek plots blootgeeft 
wat zielen zien… Ook ik was 
het hele weekend van de partij 
bij de Crejat kunstexpositie in 
Heiloo waarvoor ik gevraagd 
was. Om mijn kunsten tentoon 
te stellen, waaronder fotower-
ken en poëzie voordracht. Het 
was een heerlijk kunstzinnig, 
aangenaam weekend, met 
mooi publiek! Waarbij de mis-
sie over het uiten van de cre-
ativiteit ging. Zonder moeten. 
Echt een gevoel laten spreken. 
Werkelijk geïnteresseerde men-
sen die ontroerd raakten door 
datgene wat ons innerlijk liet 
zien. Als een missie zonder 
doelgerichtheid. Maar wel een 
missie waarmee ik heb wil-
len zeggen dat de wereld het 
waard is om vastgelegd te wor-
den.
 En waard om met zorg 
beleefd te worden volgens 
Wubbo Ockels die, vorig jaar op 
zijn sterfbed, kortademig, zijn 
laatste oproep aan de mens-
heid deed. “We moeten zuinig 
zijn op onze planeet, en als jul-
lie net zo denken en dezelfde 
instelling hebben als een astro-
naut, ga je van de aarde hou-
den zoals anderen niet kunnen. 
En als je echt van iets houdt, wil 
je het niet kwijtraken. Dat is de 
liefde en de houding die de 
mensheid tegenover de aarde 
moet hebben.” Een missie wat 
uiteindelijk zijn roeping, zijn 
levensdoel werd. 
 Het zijn uitersten die ik be-
noem. En beiden met 
een prachtige insteek. 
Namens mijzelf kan ik 
zeggen dat ik mijn best 
zal blijven doen. 

Column
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Eneco fonds voor drie Zandvoortse projecten 

Tijdens een feestelijke avond zijn vorige week donder-

dag in Noordwijk de winnaars bekend gemaakt van de 

eerste ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds (ELF). 

Drie Zandvoortse projecten kunnen een substantiële bij-

drage tegemoet zien.

1e jaargang • nr. 1 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl 1e jaargang • nr. 1 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl 

10 jaar terug in de tijd

Vanwege het 10 jarige bestaan van de Zandvoortse Courant blikken wij regelmatig terug in de tijd 
en kijken wij wat er tien jaar geleden in de krant stond. 

Deze keer besteden we aandacht aan het artikel uit week 17 2005 met als titel 'Nieuwe locatie brandweer'.

In het artikel van week 17 uit 
de Zandvoortse Courant 2005 
komt naar voren dat de raads-
commissie Project en Thema's 
geen eenduidige uitspraak 
heeft gedaan over de plaats van 
de nieuwe brandweerkazerne. 
Men twijfelde tussen een kazer-
ne op het terrein van de remise, 
een plaats aan de kop van de 
Van Lennepweg en een locatie 
naast de rioolzuiveringsinstal-

latie. De laatste plek heeft de 
voorkeur van het college en de 
brandweer. Tijdens de discussie 
maakte de begin dit jaar aange-
treden nieuwe brandweercom-
mandant, Frans van Herpen, de 
commissieleden duidelijk dat 

2005: nieuwe locatie Brandweer 

naast de brandweerkazerne een 
uitrukpost in het dorp noodza-
kelijk blijft. De tweede uitruk-
post is noodzakelijk omdat de 
vrijwilligers, die verdeeld over 
de gehele gemeente wonen, 
binnen een paar minuten de 
uitrukplaats moeten kunnen 
bereiken. Bij de plaatsbepaling 
speelt ook de mogelijkheid om 
te oefenen een belangrijke rol.

Spandoek
In dezelfde krant uit 2005 trekt 
een artikeltje over de wervings-
campagne van de Zandvoortse 
brandweer veel aandacht. Aan 
de watertoren hangt namelijk 
een enorm spandoek met de 

slogan: "Jij drukt je snor toch 
niet?" De gemeente drukte wel 
zijn snor en verkocht het monu-
mentale gebouw. Aan wie? Dat 
was in 2005 nog niet bekend. 
Hoe de toekomst van de water-
toren er uit gaat zien is ook in 
2015 een open vraag. 

2013: toch een andere
locatie brandweer 
Op 16 maart 2013 wordt de 
nieuwe brandweerkazerne aan 
de Linaeusstraat 2 in Zandvoort 
Noord feestelijk geopend. Alle 
vaar- en voertuigen van de 
brandweer, de Zandvoortse 
Reddingsbrigade en tevens 
een ambulance, in de zomerpe-
riode, zijn er ondergebracht. Bij 
het begin van de bouw zijn er al 
vraagtekens gerezen. Zo wil de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK) sinds 2008 de brand-
weertaken van de gemeente 
overhevelen en wil men ook 
de brandweerkazerne in ei-
gendom nemen. De gemeente 
moet voor 1 juni 2013 beslissen 
over een eventuele verkoop 
anders loopt ze de terugvorde-
ring van de BTW ter waarde van 
€ 800.000 mis. Ook over de lad-
derwagen is de nodige discus-
sie, uit bezuinigingsoverwegin-
gen wil de VRK de ladderwagen 

in Haarlem stallen. Maar op een 
voorlichtingsavond van de VRK 
blijkt dat het redvoertuig bin-
nen 18 minuten ter plaatse 
moet zijn. Dat is nou net het 
probleem als de ladderwagen 
in Haarlem gestationeerd is. 
In Zandvoort zijn ongeveer 60 
portiek� ats die niet over een 
tweede vluchtweg beschikken. 
Als die vluchtwegen gecreëerd 
moeten worden, wegen de 
kosten niet op tegen de bezui-
niging van de ladderwagen.

2015
Ondertussen is de brandweer-
kazerne eigendom van de 
VRK en blijft de Zandvoortse 
Reddingsbrigade in de kazerne 
gevestigd. De gemeente betaalt 
die huisvesting en zal een deel 
van het gebouw van de VRK 
voor de reddingsbrigade huren. 
Ook blijkt dat na het verdwijnen 
van de locatie Centrum aan de 
Duinstraat de brandweer niet 
tijdig ter plaatse kan zijn. Er 
gaan kostbare seconden ver-
loren met de reistijd van de 
dienstdoende brandweerlie-
den naar de kazerne in Nieuw 
Noord. Graag wil men de leeg-
staande kazerne Centrum weer 
in gebruik nemen als tweede 
uitruklocatie.

Het clubhuis van Watersport 
Vereniging Zandvoort krijgt 
€ 10.000 voor de installatie 
van zonnepanelen. Stichting 
Juttersgeluk ontvangt € 5.000 

een bijdrage van € 9.135 om 
de jaarlijkse techniekweek een 
duurzaam tintje te kunnen ge-
ven. “Door de jeugd proefjes 
te laten doen met duurzame 
bronnen, een presentatie te 
laten maken over duurzame 
energie en zelf energie op een 
andere manier op te wekken, 
zijn we ervan overtuigd dat er 
een basis wordt gelegd voor 
een duurzame toekomst”, aldus 
de jury.

voor het ontwikkelen van een 
apparaat waarmee ze van PET-
� essen springtouwen en arm-
bandjes kunnen maken. De 
Oranje Nassauschool ontvangt 

Het Eneco Luchterduinen Fonds 
is opgericht om bewoners van de 
kustgemeenten in de omgeving 
van het windpark Luchterduinen 
in de gelegenheid te stellen ac-
tief bij te dragen aan verduur-
zaming of aan het versterken 
van de kustbeleving. Uit de 
28 genomineerde initiatieven 
koos de jury tien winnaars. Ze 
gaan met hulp van het Eneco 
Luchterduinenfonds hun initia-
tieven realiseren.
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BANDENSERVICE

 023-5730962

Wij zijn met vakantie
tot 22-06-2015 

 • Banden (winter/zomer/all-weather)
 • De- en monteren
 • Balanceren
 • Reparaties
 • Accu’s
 • Opslag banden
 • Reinigen wielen

“Betaalde” mantel-
zorger biedt zich  
aan in Groot Haarlem 
voor klusjes in en  
om huis. Ben ook een 
luisterend oor! 

Geïnteresseerd? 
Bel me dan 0655714195 
na 17 uur of kijk op
www.ericzorgt.nl

24/7 bereikbaar!

Zorg nodig?

Wijkteams : “Wij komen thuis wanneer 
het u het beste uitkomt”

“Even er tussenuit in ons zorghotel
 bij de duinen”

Amie, de vertrouwde 
zorgaanbieder in de gemeenten 
Zandvoort en Bloemendaal:

Thuis & Zorg: Zorg vanuit 
onze kleinschalige wijkteams, 
in onze ontmoetingscentra of 
de aanleunwoningen.

Wonen & Zorg: Een appartement 
en zorg in een van onze uniek 
gelegen woonzorgcentra.

Welzijn & Gemak: Deelname 
aan activiteiten, hulp bij het 
boodschappen doen of begeleiding 
naar het ziekenhuis. 

Kortdurend verblijf: Een verblijf 
na opname in het ziekenhuis, 
ter ontlasting van uw mantelzorger 
of in de laatste levensfase.

Informatie:
 zorgbemiddeling@amie.nl 
Tel. 023 - 574 16 37 

Ontmoetingscentra: Begeleiding bij 
geheugenproblemen en gezelligheid 

met dorpsgenoten.

Afdeling Zorgbemiddeling van Amie: 
“Wij beantwoorden al uw vragen over wonen, 

zorg en welzijn”

Specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Wat zijn ze toch mooi hè...... 
Die pioenen!!

Teken de petitie op:  
www.petities24.com/verzetwindmolens 
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Eric Zorgt helpt waar nodig

“Kom je OOK eten?” op donderdag

Zeg maar ‘bingo’ en het zit vol

Eric Zorgt, heet zijn bedrijf en dat is nou net wat hij dan 
ook doet. Eric Vos is 47 jaar en dus in de kracht van zijn 
leven. “U bent op een leeftijd of in een situatie waarop 
u steeds vaker kracht tekort komt? Laat mij u helpen; ik 
vind dat mooi”, legt hij uit. Hij heeft van mantelzorg zijn 
beroep gemaakt en dat past uitstekend bij hem.

Bij “Kom je OOK Eten” kunnen dorpsgenoten in een gezel-
lige ambiance aanschuiven om te genieten van een lekke-
re gezonde maaltijd voor een aantrekkelijke prijs. Voort-
aan vindt dit wekelijks ook op donderdagavond plaats in 
Steunpunt OOK Zandvoort.

In theater De Krocht zorgt het toverwoord ‘bingo’ bijna 
altijd voor overvolle zalen met enthousiaste deelnemers. 
Dat is inmiddels ook heel goed bekend bij het bestuur van 
de Seniorenvereniging DSVZ, die regelmatig voor de le-
den een bingo organiseert. 

Waarschijnlijk past hij ook wel bij 
u. Hij is gemoedelijk, betrouw-
baar, zorgvuldig en opgeruimd. 
“Ik hou van mijn werk, dat ik zin-
vol en ‘van nu’ vind. Mocht u een 
beroep op mij doen, dan zult u 
merken dat ik graag aandacht 
en tijd maak om het (ook) sa-
men gezellig te hebben”, gaat hij 
verder. Zijn werkterrein is ‘Groot 
Haarlem’, Haarlem en wijde om-
geving dus. Als het zo uitkomt 
maakt hij daar echter wel eens 

Cliënten van Nieuw Unicum 
en RIBW koken samen met een 
activiteitenbegeleider een ge-
zonde en lekkere maaltijd. Deze 
maaltijd is niet alleen voor het 

een uitzondering op. Uw huis 
moet wel in de nabijheid van 
een halte van het openbaar ver-
voer gelegen zijn, want van een 
rijbewijs is het bij hem nooit ge-
komen. Van een EHBO-diploma 
gelukkig wel. Hij doet eigenlijk 
van alles, behalve medische zorg. 
Hij geeft een paar voorbeelden 
waarmee hij aantoont wat hij 
zoal doet en kan betekenen 
voor u: boodschappen, schoon-
maken, klusjes in huis en tuin, 

kookteam maar ook voor an-
dere Zandvoorters. De vrijwil-
lige gastvrouwen en gastheren 
zorgen voor een gezellige en 
ontspannen sfeer. Om deze sfeer 

Eric Vos biedt zich aan

Volle prijstafel

uitstapjes, gesprekken voeren,  
spelletjes doen en hij leest ook 
graag voor. “Ook kan ik lekker  
koken en heb ik verstand van 
computers en internet”, aldus Eric.

Voor zijn werkzaamheden be-
taalt u in het gunstigste geval  
€ 15 per uur. Reistijd wordt door 
hem niet in rekening gebracht. 
“Het liefst werk ik met een ei-
gen strippenkaart, die u steeds 
na afloop aftekent. Zo weet u 
altijd waar u aan toe bent”, ver-
duidelijkt hij. Zijn tarieven zijn 
erg gunstig. Zo kunt u al een 
strippenkaart kopen met 10 
uur voor € 175, € 17,50 per uur 
dus. Een kaart met 24 uur kost  
€ 384, oftewel € 16 per uur en 
een kaart met 32 uur kost € 480 
en dat komt dan neer op € 15 per 
uur. Zijn werk kan soms betaald 
worden uit uw persoonsgebon-
den budget. “Ik kan u helpen dit 
aan te vragen bij de gemeente”, 
geeft hij aan.

Eric Vos is doorgaans dagelijks 
tussen 17.00 en 22.00 uur be-
reikbaar via 06-55714195. Is hij 
niet in de gelegenheid om op te 
nemen en u spreekt een bood-
schap in, dan belt hij snel terug. 
E-mail kan ook: eric@ericzorgt.nl. 
Meer informatie vindt u op www.
ericzorgt.nl. 

zelf te proeven komt wethouder 
Gert-Jan Bluijs op donderdag 18 
juni gezellig mee eten. Wilt u ook 
eens komen eten? Dat kan! Op 
de donderdag zijn er nog enkele 
plaatsen vrij. De kosten van de 
maaltijd zijn €7,50 per persoon, 
dit is inclusief een drankje vooraf 
en een kopje koffie na de maal-
tijd. U kunt zich aanmelden 
bij de Balie van Pluspunt, tel. 
5740330. 

Voor de wat oudere deelnemers 
zijn die bingo’s ook een garantie 
op een gezellige ochtend, middag 
of avond met bekenden. Bij de 
meeste bingo’s zijn er altijd over-
volle tafels met gewilde prijzen 
waarvoor de deelnemers kunnen 
spelen. De topbingo van dit jaar 
was op 5 mei, toen zaten enkele 
deelnemers zelfs op het toneel, en 
was de toegang gratis dankzij de 
organisatie van het Oranjefeest. 

Ook de dinsdag gehouden Bingo 
van DSVZ was weer prima bezet 
en toonde prachtige overvolle 
prijzentafels. Ja, velen zijn alweer 
benieuwd wanneer de volgende 
bingo wordt georganiseerd.

Meer leren dan 
alleen een taal

Aanhouding na ongeluk op 
Zandvoortselaan 

Joke Bloeme geeft al enkele jaren Nederlandse les aan 
anderstaligen. Daarbij gaat ze verder dan alleen het leren 
van de taal. Ze neemt haar cursisten mee en laat ze kennis 
maken hoe het Nederlandse leven is georganiseerd. 

Een bestuurder van een bestelbusje is dinsdagavond 
aangehouden op de Zandvoortselaan. Ter hoogte van  
Sushi- en grillrestaurant Izumi verloor hij de macht over 
het stuur en reed hij een straatlantaarn uit de grond. 

Cursisten krijgen daardoor ook 
een beeld over de gebruiken en 
de sociale kant die het leven in 
Nederland met zich mee brengt. 
“Joke heeft persoonlijk contact 
met ons. Ze haalt mijn zelfver-
trouwen rondom de taal om-
hoog en we hebben een goede 
band”, aldus een van de cursis-
ten, “Joke kan ingaan op onze 
persoonlijke taalproblemen en 
vindt de tijd om, ondanks onze 
verschillende achtergronden, 
in te gaan op onze persoonlijke 
taalproblemen. Zij integreert 
deze in de les en houdt het voor 
iedereen interessant”.

Er is veel aandacht voor het so-
ciale aspect. Aan het einde van 
de cursus gaat de groep naar 

Diepzwarte slingerende sporen 
duiden op hoge snelheid, maar 
hierover kan geen uitsluitsel 
worden gegeven. Het voertuig, 
dat een gesneuvelde ruit en een 
lekke band overhield aan de 
klap, is door een berger wegge-
sleept. 

de bollenvelden in Hillegom 
waar Joke gepassioneerd over 
kan vertellen. Ook vertelt Joke 
veel over de  geschiedenis van 
Nederland. De sfeer in de groep 
is altijd erg goed. Er wordt veel 
gelachen met elkaar. Soms wordt 
er zelfs culturele culinair uitge-
wisseld. Op de dag van NLDoet 
heeft een aantal cursisten hapjes 
uit hun land van herkomst ge-
serveerd.  

Nederlandse les van Joke Bloeme 
is duidelijk meer dan alleen een 
taal leren. De lessen worden ie-
dere donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur in Pluspunt gegeven. 
Interesse? Kijk voor meer infor-
matie op www.pluspuntzand-
voort.nl.

Omdat de man de plaats van het 
ongeval heeft verlaten, heeft 
hij een misdrijf gepleegd. De  
bestuurder is aangehouden op 
grond van de Wegenverkeerswet. 
Of de bestuurder gewond raakte 
en of hij alcohol had genuttigd, 
is onbekend.

Joke Bloeme (2e van links) temidden van een aantal cursusisten

Flinke remsporen op de rijbaan | Foto Mizzle Media

(advertorial)
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OPHAAL SERVICE

OFF. DEALER VAN:

LUKON SCOOTERS      KOCHSTRAAT 8      2041 CE ZANDVOORT      023-5716504

NIET NIEUW NIET OUD MAAR AL 35 JAAR VERTROUWD

LUKON SCOOTERS
HET ADRES VOOR 
NIEUWE / GEBRUIKTE SCOOTERS

REPARATIE EN ONDERHOUD
ALLE MERKEN ONDERDELEN
EN ACCESSIORES

Zolang de voorraad s t rekt .  OP =  OP.  Pr i j swi jz ig ingen,   k leur -  en  modelafwi jk ingen en drukfouten voorbehouden.  A l leen voor  par t icu l ier  gebru ik .    Topshel f   behoudt  z ich het  recht  voor  om vervangende ar t ike len aan te  b ieden.

LEERDAM     BEUNINGEN     ROTTERDAM     CRUQUIUS     UTRECHT

K I D S

24,95

15,-

Tuukka softshell jack
128 t/m 164

59,95

nu 34,95

FOTO-OVERZICHT VAN DE PRESALE 
BABY-KLEUTER-TIENERCOLLECTIES

GA NAAR WWW.TOPSHELF.NL / 
 WEBLOG PRESALE KIDS

presale v.a. 10 juni
totale kindercollectie

VRIJETIJDSKLEDING & SCHOENEN
(M.U.V. BADKLEDING, KORTE BROEKEN & SLIPPERS)

20/30/40% korting
alle zomerjacks - 40%

alle jeans/lange broeken - 30%
rokjes/jurken - 30%

shirts/sweaters lange mouw - 30%
shirts korte mouw - 20%

jogging/pants & sweaters - 30%
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Elly Keur-Molenaar 40 jaar bij het Rode Kruis

Afgelopen maandag organiseerde het Rode Kruis afde-
ling Zandvoort een gezellig dagje uit voor senioren in 
Zandvoort. Organisator namens het Rode Kruis was als 
van oudsher Elly Keur-Molenaar. Tijdens deze middag 
werd stilgestaan bij haar jubileum.

Dit keer werden de senioren 
uitgenodigd in Beach Club 
Tien. Rond het middaguur 
werd er een lunch aangebo-
den, waarna de aanwezigen 
hun geluk konden beproeven 
bij een verloting. Circa 55 per-
sonen hebben aan deze mid-
dag deelgenomen en er volop 

te feliciteren met haar 40-jarig 
jubileum als vrijwilligster en 
spelde haar het speldje voor 
40 jaar trouwe dienst op. Ook 
kreeg zij de bijbehorende oor-
konde en een welverdiende 
bos bloemen overhandigd. 
Naast zijn felicitaties memo-
reerde de voorzitter in zijn 
toespraak dat Elly ook nog 
eens bijna 30 jaar lid is van het 
bestuur van de lokale afdeling. 
Daarvoor bedankte hij haar 
hartelijk en hij sprak de hoop 
uit dat Zandvoort nog lang van 
haar voortreffelijke kwaliteiten 
mag genieten.

van genoten.

Omdat Elly Keur-Molenaar zich 
op 5 juni 1975 aansloot als 
vrijwilligster bij het Rode Kruis 
afdeling Zandvoort, maakte 
voorzitter Hille Wiedijk van de 
gelegenheid gebruik om haar 
tijdens dit gezellige samenzijn Elly Keur

Wat is dat eigenlijk, 
een PGB?
Dagelijks is in het nieuws 
dat er problemen zijn met 
het zgn. PGB. Veel mensen 
weten echter niet wat dit 
precies inhoudt. De letters 
PGB staan voor Per soons
Gebonden Bud get. Het is 
een alternatief voor zorg 
in natura, de hulp die door 
zorgaanbieders wordt 
geleverd, bijvoorbeeld door 
thuiszorgorganisaties. De 
zorgaanbieder levert de 
zorg en organiseert voor u 
de administratie. Met het 
PGB bepaalt u zelf welke 
zorgverleners u gaan onder
steunen en hoe u de zorg 
precies ontvangt. Een PGB 
kan verschillende doelen en 
vormen hebben maar komt 
altijd voort uit een indicatie 
vanuit het CIZ, de gemeente 
of de zorgaanbieder. Het is 
bedoeld voor mensen die 
intensieve, veelal langdurige 
zorg of begeleiding en on
dersteuning nodig hebben. 

Wijzigingen met ingang 
van 2015
Vóór 1 januari 2015 werd het 
geld op uw eigen bankreke
ning gestort zodat en kon u 
de zorgverleners zelf uitbe
talen. Vanaf 1 januari is de 
Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) verantwoordelijk voor 
de uitbetalingen. De SVB 
betaalt in uw opdracht de 
zorgverleners en voert de 
eventuele werkgeverstaken 
voor u uit. De SVB mag ech
ter alleen uitbetalingen doen 
aan zorgverleners die goed
keuring hebben op grond van 
een zorgovereenkomst met 
de gemeente of het zorgkan
toor. Dit is door de overheid 
ingevoerd om fraude tegen 
te gaan, zodat het PGB ook 
in de toekomst kan blijven 
bestaan.

Knelpunten
Het is de SVB nog niet gelukt 
om de administratie op orde 
te krijgen. Hierdoor ontvan
gen veel zorgverleners al 
maandenlang geen salaris. 
De verantwoordelijke staats
secretaris, de heer van Rijn, 
ligt behoorlijk onder vuur 
maar krijgt van de Tweede 
Kamer toch weer de kans de 
problemen snel te verhelpen. 
Laten we hopen dat hem dit 
nu wel snel gaat lukken!

Mocht u meer vragen 
hebben over het 
PGB, dan kunt u zich 
wenden tot de zorg
aanbieder in uw om
geving of de belan
genvereniging Per 
Saldo.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kun-
nen belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning verleend 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Haltestraat 23-b, bouwen balkon, verzonden 01 juni 2015, 

2015-VV-071. 

Bentveld:
-  Duindoornlaan 12, veranderen en vergroten gebouw, 

verzonden 04 juni 2015, 2015-VV-046.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Strandafgang Paulus Loot 1, plaatsen ondergrondse af-

valcontainers, verzonden 03 juni 2015, 2015-VV-070.

Bentveld:
-  Westerduinweg 32, verbouw gebouw, verzonden 04 juni 

2015, 2015-VV-072. 

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
-  Boulevard Barnaart 59e, verbouw begane grond en eerste 

verdieping, verzonden 03 juni 2015, 2014-VV-098

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het 
besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een be-

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2015

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 23 en 
de verdere in week 23 door het college genomen besluiten 
zijn in week 24 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Vergadering welstandscommissie
De volgende vergadering van de Commissie voor welstand 
en monumenten vindt plaats op donderdagmiddag 18 juni 
in het raadhuis. De Commissie adviseert het college o.a. over 
aanvragen om omgevingsvergunning. Precieze aanvangs-
tijd en agenda met bouwplannen worden vastgesteld op de 
dag van de vergadering en kunnen die dag tussen 9 en 11 
telefonisch worden nagevraagd bij afdeling Ontwikkeling 
& Beheer.

Papier inzameldagen huis aan huis
Op 16 juni 2015 wordt de papiercontainer geleegd in de 
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 18 juni 
2015 in de dinsdag huisvuilwijk.

Aanvraag Horeca-Exploitatievergunning voor 
Brederodestraat 44.
Belanghebbenden in de zin van de Algemene Wet Bestuurs-
recht kunnen hun reactie tot 19 juni 2015 schriftelijk kenbaar 
maken en richten aan de burgemeester van Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Koninginneweg 35, verbouwing woning, ingekomen 02 

juni 2015, 2015-VV-087.
-  Burg.Nawijnlaan 10, verzoek afw.bepaling vh bestem-

mingsplan voor gebruik schuur, ingekomen 01 juni 2015, 
2015-VV-088.

-  Max Euwestraat 57, plaatsen dakkapel, ingekomen 02 
juni 2015, 2015-VV-089.

-  Matthijs Molenaarstraat 26, plaatsen dakkapel, ingeko-
men 02 juni 2015, 2015-VV-090. 

-  Passage 37, plaatsen vluchttrap, ingekomen 04 juni 2015, 
2015-VV-091.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet 
dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags werken 
wij alleen nog op afspraak!

 

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl. 
U herkent de digitale agenda van de gemeente aan de 
oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in 
de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de 
balie of bij de receptie. Tijdens de donderdagavond open-
stelling kunt u maar voor een beperkt aantal zaken terecht: 
paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden 
of aanbieden van banen in Zandvoort. 

zwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de 
website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 

16

Ook dit jaar is het weer feest 
in het paviljoen van de familie 
Molenaar. Huig sr. en zijn familie 
willen u, voor de elfde keer al-
weer, deze oer-Hollandse lekker-
nij, wat de Hollandse Nieuwe in 

Het is weer tijd voor de Hollandse Nieuwe!
De Hollandse Nieuwe wordt binnenkort weer aan land 
gebracht en dan begint voor de Nederlandse lekkerbek-
ken een van de mooiste periodes van het jaar. Veel party’s 
en proeverijen zullen het heerlijke zilte zeebanket weer 
begeleiden en ook Zandvoort heeft daarin een mooie 
traditie: het jaarlijkse Haringhappen van strandpaviljoen 
Thalassa.

jaar is dat een goed begaanbaar 
pad voor rolstoelers en minder 
validen tot op het strand. “De 
mensen die van dat soort ver-
voermiddelen gebruik moeten 
maken, willen wij ook kennis 
laten maken met het strand en 
daar is zo een pad zeer geschikt 
voor”, aldus Huig sr.

Er wordt een entree gevraagd 
van slechts € 5 dat ten goede 
komt aan het goede doel. En 
dus heeft u voor slechts € 5 een 
hele gezellige middag op het 

feite is, laten proeven en het blijft 
uiteraard niet bij laten proeven 
alleen. De familie Molenaar biedt 
u een gevarieerd programma 
van entertainment aan dat gaat 
van Smartlappenkoor Beverwijk 

Zandvoortse strand. Wel is het 
raadzaam om snel voor kaarten 
te zorgen want er is niet onbe-
perkt plaats. U kunt ze verkrijgen 
bij strandpaviljoen Thalassa, pa-
viljoen 18. Tel: 023-5715660.

en troubadour Ad Goosens tot 
aan het draaiorgel van Broer 
de Jong aan toe. Ondertussen 
kunt u kennismaken met de 
Hollandse Nieuwe en andere 
lekkernijen uit de Noordzee. 
De vis die aangeleverd wordt, is 
met de viskotter Texel 36 gevan-
gen en ook Vishaven IJmuiden 
en visgroothandel Nico Visser & 
Dick Bakker leveren een aandeel. 
De ‘Molenaars’ kennende zal het 
weer een feestelijke middag 
worden waarbij geld opgehaald 
wordt voor het goede doel. Dit 
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Tennisclub Zandvoort is 
Nederlands Kampioen!

Tennisclub Zandvoort (TCZ) is zondag in Amersfoort Nederlands Kampioen geworden 
in de KNLTB Eredivisie Gemengd. Het is voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van 
de club dat het Nederlands Kampioen wordt. Een hecht team onder bezielende leiding 
heeft voor deze unieke prestatie gezorgd.

Afgelopen donderdag meldde 
TCZ zich als eerste voor het 
play-offweekend op de ba-
nen van de toen nog regerend 
Nederlands Kampioen ALTA in 
Amersfoort, na een mooie 4-2 
overwinning op TC Salland. De 
nummers 2 tot en met 4, ALTA, 
De Lobbelaer en Leimonias, gin-
gen met de Zandvoortse club 
mee om in de play-o� s te bepa-
len wie er dit seizoen kampioen 
van Nederland zou gaan worden. 
Omdat Zandvoort eerste was 
geworden, werd het gekoppeld 
aan De Lobbelaer, dat vierde 
werd. Zandvoort bleek te sterk 
voor de club uit Zevenbergen 
en won met 4-2, waarmee een 
plaats in de finale werd afge-
dwongen. 

Het was de tweede � naleplaats 
voor Zandvoort in even zoveel ja-
ren. Daarin kwam het Leimonias 
tegen dat al 20 keer (!) eerder 
kampioen van Nederland werd, 
niet de eerste de beste club dus. 
Een grote groep supporters reis-
de zondag af naar Amersfoort 
om de � nale van dicht bij mee 
te maken. 

In die � nale was Zandvoort dui-
delijk beter dan tijdens het ver-
loren duel met de Hagenaren 
tijdens de reguliere compe-
titieronde. Nu was deze keer 

Kiki Bertens bij Leimonias niet 
aanwezig, en dat scheelt een 
slok op een borrel. Zij was niet 
speelgerechtigd omdat zij in de 
competitie maar 2, in plaats van 
minimaal 3 wedstrijden had ge-
speeld. Maar Zandvoort miste 
ook de nummer 1 dame, Lesley 
Kerkhove. Zij was in Rosmalen 
bezig om zich te kwalificeren 
voor het Topshelf Open, het eni-
ge internationale grastoernooi 
van Nederland.

Belangrijke sets
Quirine Lemoine kwam hier-
door tegenover Arantxa Rus te 
staan en eigenlijk wil je dat niet. 
Lemoine won snel en ‘simpel’ 
de eerste set met 6-1, maar had 
daarmee Rus wakker geschud 
die de volgende twee sets aan 
haar zegekar bond met 3-6 en 
4-6. Daniëlle Harmsen zorgde 
voor een gelijke stand na het 
dames enkelspel. Zij was met 6-4 
en 6-1 te sterk voor de Bulgaarse 
Alexandra Naydenova. Ook het 
heren enkelspel werd door de 
beide � nalisten gedeeld. Scott 
Griekspoor kon zich geen illusies 
maken tegen de Belg Maxime 
Authom. Wel won Griekspoor 
de tweede set en dat bleek uit-
eindelijk, net als de gewonnen 
set van Lemoine tegen Rus, aan 
het einde doorslaggevend voor 
het kampioenschap. Griekspoor 

Het kampioensteam van TCZ

Dick Suijk en Hans Schmidt tonen de beker

verloor uiteindelijk met 0-6, 6-4 
en 5-7. De Belg in Zandvoortse 
dienst Kristo�  Vliegen deed wat 
er van een ex-prof en de oud 
nummer 30 van de ATP-ranglijst 
verwacht mag worden. Hij 
won met twee keer 6-3 vrij ge-
makkelijk van zijn landgenoot 
Yannick Mertens. 2-2 dus na de 
enkelspelen.

De eerste de beste dubbel, het 
dames dubbel, was scherprech-
ter voor de overwinning. TCZ, 
in de personen van Harmsen 
en Lemoine, walste over Katalin 
Marosi en Rus heen. Zandvoort 
won dat duel met de alles-
zeggende cijfers 6-0 en 6-1, 
een totaal gefrustreerd dames -
-koppel van Leimonias achter 
latend. Omdat TCZ twee sets 
meer had gewonnen en niet 
meer ingehaald konden wor-
den, werd het optreden van 
Vliegen met de jongs te telg 
van Griekspoor, Tallon, inge-
kort tot 1 game. Bij de stand 
1-0 in Zandvoorts voordeel, gaf 
Zandvoort de p artij op en kon 
het feest beginnen. Tennisclub 
Zandvoort werd daarmee de 
nieuwe landskampioen van de 
prestigieuze Eredivisie Gemengd 
van de KNLTB. Volgend jaar 
worden de play-offs dan ook 
op de banen van tennispark De 
Glee gespeeld. Dick Suijk en Hans Schmidt tonen de beker

Kampioenen, 
een dag later

Een dag na het feest spreekt de Zandvoortse Courant 
met de succesvolle en dolblije coaches Dick Suijk 
en Hans Schmidt van de Tennisschool Zandvoort. 
“Hier zijn we al heel lang mee bezig en nu is het 
eindelijk gelukt. ‘We’ zijn Nederlands Kampioen 
geworden”, aldus Suijk. 

door Joop van Nes jr.

Waar ze vooral lyrisch over zijn, is de teamspirit die in de spelers 
zit. “Ze gaan bij de partijen van elkaar kijken en dat gebeurt 
eigenlijk nooit in de tenniswereld. De sfeer is ook optimaal en 
de talenten worden door de meer ervaren spelers goed opge-
vangen”, meldt Schmidt.

Even later nemen we het play-o� weekend nog eens door. 
Zaterdag moest De Lobbelaer er aan geloven. Zandvoort was 
met 4-2 te sterk terwijl er in de competitie met 3-3 gelijk werd 
gespeeld. “We wisten dat Kiki Bertens niet mee mocht doen. 
Zij had maar twee wedstrijden competitie gespeeld en drie is 
het minimum van de bond om tijdens de play-o� s op de baan 
te mogen staan. Ook onze eerste dame, Lesley Kerkhove, kon 
er niet zijn. Zij speelde kwali� catie voor het Topshelf Open, het 
grote grastoernooi in Rosmalen. Wel hadden we met haar af-
gesproken dat als ze daar op zaterdag zou verliezen, zij zondag 
bij ons mee zou doen. Gelukkig voor haar won ze, alhoewel dat 
voor ons in eerste instantie niet zo goed uitkwam natuurlijk”, 
zegt Schmidt. In haar plaats deed Quirine Lemoine het uitste-
kend door in twee sets de Belgische Klaartje Liebens aan de 
kant te zetten.

Zondag geen Kerkhove dus maar een aantal super gemoti-
veerde Zandvoort-spelers die een missie te volbrengen hadden. 
Leimonias was de enige vereniging die in het voortraject van 
Zandvoort gewonnen had. “Wij waren verrast door de aanwezig-
heid van Arantxa Rus. Gelukkig kon Quirine de eerste set snel 
pakken. Daarna was Rus wakker en verloor ze helaas, maar die 
ene set, die was heel belangrijk. Ook Scott Griekspoor wist in 
zijn verliespartij tegen Maxime Authom een set te pakken. Deze 
twee gewonnen sets hebben de doorslag gegeven. Na het da-
mes dubbel, waarin onze dames tot hele grote hoogte stegen 
en met 6-0 en 6-1 wonnen, hoefden de heren eigenlijk geen 
dubbel meer te spelen. We zijn wel gestart, je weet tenslotte 
maar nooit wat de bond zegt, maar bij 1-0 hebben de de partij 
gestaakt. Wij waren kampioen”, aldus de beide trainers.

Volgend jaar zal de � nale op de banen van De Glee gespeeld 
worden en daar wordt nu al over nagedacht. Wat zeker nodig zal 
zijn, is een extra tribune en de medewerking van de gemeente 
Zandvoort. Maar mocht TCZ dan weer naar de play-o� s gaan en 
mogelijk opnieuw kampioen worden, dan wordt het een super 
feest daar in de Zandvoortse duinen. “We gaan proberen om 
met hetzelfde team dit huzarenstukje te herhalen. Alles ligt aan 
de progressie die de spelers doormaken”, sluiten ze af.
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HOCKEY - ZHC MC1 HOCKEY - ZHC MC3 HOCKEY - ZHC MD3

HOCKEY - ZHC JD1 VOETBAL - Sv Zandvoort Zondag 2 VOETBAL - SV Zandvoort F3 

Sophie Kanger, Niki Jacobs, Yente van der Zee, Dido Rikkert, 
Dymphy van Bambergen, Fabienne van der Veen, Michelle Hilbers, 
Roos Jansen, Joelle Franse, Lotte Muller, Maud van Sluisdam, inval-
ler Caelia van Draanen. Puck Kanger en Madouc Herbold konden 
niet aanwezig zijn.

Laura Beerens, Lois Brabander, Eva Caminada, Eva Cordes, Laxmi 
Janzen, Levi Keur, Zomer Keur, Isa Konijnenbelt, Haley Koolhaas, 
Milou Mulder, Lauren Paap, Serena Petter, Melissa Petter, Lavinia 
van Wallenberg.

Nikki Bos, Noa Bruining, Soleil Engelsma, Carlijn Gepken, Lisa 
Haak, Madelief Honnef, Pip Honnef, Jazeera Ismael, Madelief 
Koopmans, Zoe Lenstra, Britt Molenaar, Neva Waaning, Renske 
van der Zee. 

Boven van links naar rechts: Matthijs van de Griend, Julian 
Schouten, Sam de Leeuw, Mick de Leeuw, Tijn Otto, Dante Lisica, 
Jasper van Dam. Onder van links naar rechts: Jerre Jonkman, 
Tennessee Slot, Boet Vermeulen, Koen van den Broek, Rien van 
de Velde, Max Meyer, Wouter Bracke, Jeroen Ouderdorp.

Dennis Disseldorp, Joop Grigoleit, Sergey Filippov, Samir 
Hachache, Bas v.d. Hoek, Tom v.d. Hoek, Willem Paap, Kenzo 
van Elsas, John Romijn, Wesley Helmich, Leon Verboom, Maarten 
Wouters, Fabian Munier, Rebel van Eimeren, Gerald Singer, 
Roderique Looman, Arnold Oosterom, Roberto Molina, Dennis 
Jansen, Hana Jamal, Jordy nieuwenhuizen, Sjoerd de Reus, Timo 
de Reus, Joey Philipse, Rico Vingerhoed, Gary  Pacsi

Ook kampioen geworden? Stuur dan je foto (hoge resolutie) inclusief 
de namen van de sporter(s) naar info@zandvoortsecourant.nl

Luca, Olivier, Justin, Bas, Daan, Max, Sebastiaan, Dylan, Ravi en 
Lasse.

Galerij der kampioenen 2014        2015Galerij der kampioenen 2014        2015

Cycling Zandvoort voor 
stichting SAM

Komend weekend is het weer de beurt aan Cycling Zandvoort, het 
evenement met en voor � etsen op Circuit Park Zandvoort. Deze derde 
editie kent wederom een groot aantal activiteiten waar de 24 uursrace 
voor teams het hoofdonderdeel vormt. Voor de jeugdigen wordt weer 
een Dikke Banden Race georganiseerd. 

Start van de 24 uursrace in 2014
 Foto: archief Chris Schotanus

Fietsevenement

De 24 uursrace betekent een etmaal lang 
met je team om de beurt ronden over het 
fraaie duinencircuit van onze woonplaats 
� etsen. Zaterdag om 12.00 uur gaat deze 
race van start, om zondag 12.00 uur te 
worden afgevlagd. 

Het programma bevat ook sportieve uit-
dagingen voor de jongere � etsliefhebbers. 
Zo wordt er zondag om 13.00 uur de ‘Rabo 

Dikke Banden Race’ georganiseerd, waar 
kinderen tussen 7 en 12 jaar op hun ei-
gen straat� ets aan mee kunnen doen. Het 
enige wat de kinderen nodig hebben is 
toestemming van de ouders. Fietshelmen 
worden tijdens het evenement ter beschik-
king gesteld en zijn verplicht om te dragen. 
Deelnemers kunnen zich gratis aanmelden 
via www.cyclingzandvoort.nl. Voor kinde-
ren jonger dan zeven jaar zijn er ook leuke 
activiteiten, maar is er geen competitie. 
Een prachtig sportief weekend dus op 
Circuit Park Zandvoort!

Het goede doel dat ook dit jaar gekoppeld 
wordt aan het evenement is de stichting 
SAM. Deze stichting biedt kinderen met 
het Syndroom van Down, met autistische 
stoornissen en kinderen met aanverwante 
syndromen, de kans om zich, door middel 
van een interactief programma met dol-
� jnen (de zogenaamde dol� jntherapie), 
emotioneel, sociaal en fysiek verder te 
ontwikkelen.

Een aandeel in elkaar

Tot ziens aan de start van de Rabo Dikke Banden Race!

Rabo Dikke Banden Race 
14 juni 2015, Circuit Zandvoort.

Maak kans op een Meet & Greet
met Max Verstappen!

Speciaal voor de jeugd tussen 
7 en 12 jaar.

De Rabo Dikke Banden Race is een wedstrijd waar je met je

eigen fiets aan mee kan doen. De start is om 13.00 uur. Meld je

gratis aan via www.cyclingzandvoort.nl

NB: Als je je aanmeldt vóór 12 juni, maak je kans op een

exclusieve Meet & Greet met Formule 1-talent Max Verstappen

op zondag 28 juni! Daarnaast worden enkele reguliere tickets

voor Italia a Zandvoort onder de online inschrijvers verloot. 

Je kunt je ook nog later online aanmelden en zelfs nog ter

plekke op 14 juni tot 12.00 uur, maar dan maak je geen kans

meer op de Meet & Greet of de Italia a Zandvoort tickets.
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Administratiekantoor K. Willemse
Amie Ouderenzorg 
Amsterdam Beach Hotel
ASN Vermaire Haarlem/ Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Beter Mobiel
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Bloemsierkunst J. Bluijs
Bos Tuin en Dier
Circus Zandvoort
De goedkoopste cv ketel
Dorsman Assurantiën
Eric Zorgt
Flair Beauty & Hair
Koene Cleaning
La Fontanella
Lukon Tweewielers

MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Motorrijschool Goede
Topshelf
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Peter Trieling
Rabobank Haarlem en Omstreken
Rijschool Barry Paap
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Ajuma
Strandpaviljoen Thalassa
Tandprothese Zandvoort
Transportbedrijf Van der Veld
Troupin Natuurstenen
Uitvaartverzorging Erika
Woonfabriek
ZiZo Lounge

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

Duinroosschool is dit jaar de beste Sonderland 1 Runner-up in 
landskampioenschap

Bol en Koning 
winnen golftoernooi

Het schoolhandbaltoernooi is afgelopen weekend ge-
wonnen door OBS De Duinroos. Door eerste te worden bij 
de jongens en tweede bij de meisjes mag de Duinroos zich 
terecht Schoolkampioen Handbal 2015 noemen.

Het eerste team van de Zandvoortse golfclub Sonderland 
is verdienstelijk 2e geworden in het landskampioenschap  
in de afdeling C- clubs mixed 18 holes, een competitie die 
gespeeld wordt door geheel Nederland op 9 holes banen. 
Sonderland 1 speelde in de hoofdklasse en werd winnaar 
in de poule C553, waardoor ze waren geplaatst voor de 
landelijke finale op Golfbaan  Almkreek in het Brabantse 
Almkerk.

Duinroosschool (in het groen) was dit jaar de beste  

Gevaar voor het Zandvoortse doel

Vlnr. Dirk Fortuin,Captain Kees van den Bos,Wanda van den Bos,Maurits Velsink,Barbara 
Koopman, Ger Vrees en Bob Duzink (niet op de foto)

Schoolhandbal  Golf

Onder een stralende zon en voor 
veel publiek werd het toernooi 
weer door de handbalafdeling 
van omnivereniging ZSC strak 
georganiseerd. Dankzij het spor-

Sonderland 1 speelde in de 
kruisfinale tegen Voorschotense 
1 en won deze wedstrijd met 
7-5. Daarna moesten zij te-
gen G.C. Riel 2 strijden om 
het landskampioenschap, een 

Op Open Golf Zandvoort 
werd vorige week dinsdag 
het jaarlijkse Bluys Memorial 
Golftoernooi gespeeld. Dit toer-
nooi is een jaarlijks terugkerend 
golftoernooi om de overleden 
leden (Huub Emmen, Mark van 
der Mije, Harry Vosse en Carl 
Hölzken) van golfclub Bluys 
International te herdenken en 
wordt altijd in dezelfde periode 

tieve optreden van de teams 
werd het voor het publiek en de 
vele vrijwilligers een plezier om 
de wedstrijden langs de hand-
balvelden te volgen. tijdens de 

geduchte tegenstander. De 
hoofdprijs  moesten zij he-
laas aan de Brabanders laten, 
maar de tweede plaats is een 
uitstekende prestatie van de 
Zandvoorters.

gespeeld. Huub Emmen zou 2 
juni jarig geweest zijn en Mark 
van der Mije werd toen in 2000 
begraven. De koppelwedstrijd 
werd door het koppel Angelo 
Koning en Ab Bol gewonnen 
en de individuele confrontatie 
tussen de leden was een prooi 
voor Koning. In Café Bluys werd 
na afloop gegeten en nog lang 
nagepraat. 

prijsuitreiking werden de kampi-
oenen hartstochtelijk toegejuicht 
waarna deze geweldige dag fees-
telijk werd afgesloten. 

De wisselbeker werd gewonnen 
door de Duin roos school die zich 
School handbal Kam pioen 2015 
mag noemen. De Sportivi teits-
prijs van de Sport raad Zand voort 
werd door sportraadlid Olga 
Poots uitgereikt aan de meisjes 
van de Nicolaasschool en bij de 
jongens mocht team 1 van de 
Oranje Nassauschool de prijs in 
ontvangst nemen.

De uitslag:
Meisjes: 1 Duinroosschool; 2 
Hannie Schaftschool; 3 Oranje 
Nassauschool (ONS) 1; 4 ONS 2; 5 
Nicolaasschool en 6 Mariaschool.
Jongens: 1 Nicolaasschool; 2 
Duinroosschool; 3 ONS 2; 4 
Hannie Schaftschool; 5 ONS 1 en 
6 Mariaschool.

SV Zandvoort promoveert niet
Omdat SV Zandvoort afgelopen zaterdag de twee doelpun-
ten verschil, opgelopen in de eerste (uit)wedstrijd tegen 
EVC niet goed kon maken, er werd met 1-2 op eigen terrein 
verloren, kreeg het dinsdagavond op neutraal terrein een 
herkansing. In eerste instantie werd Buitenveldert dinsdag-
avond bij VEW de tegenstander en indien die wedstrijd ge-
wonnen mocht worden, dan zou zaterdag een club uit het 
Gooi naar Amstelveen komen om dan de laatste strohalm 
met beide handen aan te pakken. Het mocht niet zo zijn.

Voetbal

Zandvoort trad dinsdagavond 
niet compleet aan. Grote smaak-
maker dit seizoen, Nigel Berg, 
had zich met een enkelblessure 
afgemeld en een aantal andere 
spelers was niet in staat om er-
bij te zijn. Toch was Zandvoort 
gretig en wilde dolgraag, maar 
de Amsterdamse tegenstander 
was een geoliede machine, die 

moeilijk te bestrijden bleek.  
Het gevaar kwam met name 
van de rechtsbuiten die een  
fenomenale traptechniek ten-
toonspreidde. Bij zijn vrije  
trappen moest Zandvoort-
keeper Arnold Jongejan me-
nig keer handelend optreden, 
wat hij uiterst geroutineerd en  
bekwaam deed.

Na een helft lang voornamelijk 
achteruit gevoetbald te heb-
ben begon de tweede helft, in 
Zandvoorts opzicht, positief. De 
aanval werd gezocht en gevon-
den en dat leverde uiteindelijk 
een doelpunt van aanvoerder 
Max Aardewerk op. Niet veel 
later moest Jongejan voor de 
eerste keer de gang naar het 
net maken. Een ‘kleine’ onacht-
zaamheid van zijn verdediging, 
die hij gedurende de wedstrijd 
constant coachte, zorgde voor 
een doelrijke situatie voor 
Buitenveldert, dat hiervan profi-
teerde. 1-1 was dus de stand en 
die werd tot het eindsignaal vast-
gehouden. Een verlening moest 
de winnaar aanwijzen.

Al in de tweede minuut van 
die verlening ging het voor 
Zandvoort fout. Een van richting 
veranderde bal zette Jongejan 
op het verkeerde been en de 
zo vaak geluk hebbende keeper 
was geslagen. Wat Zandvoort 
daarna ook probeerde, het  
was niet meer instaat om, door 
een tweede doelpunt, penalty’s 
af te dwingen. De droom van 
trainer Laurens ten Heuvel, bin-
nen één jaar terug naar de 2e 
klasse die hij uitte bij zijn aan-
stelling aan het begin van het 
afgelopen seizoen, viel in dig-
gelen. Geen promotie, dit jaar 
voor Zandvoort.
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KNIP € 100,- KORTING OP EEN TAFEL !

KIES UW AFWERKING

#1
NATUREL OLIE

#4
SMOKED OAK OLIE

#2
WITTE OLIE

#3
GRIJZE OLIE

3

KIES UW ONDERSTEL

#1
OLDHAM

3

#2
AMSTERDAM

2 #3
IPSWICH

KIES UW TAFELBLAD

#5
STOCKPORT

#4
COVENTRY

HOOGWAARDIGE KWALITEIT POLYURETHAAN OLIE

BLAD #A
WILD OAK

1 BLAD #B
LICHT RUSTIEK

BLAD #C
RUSTIEK GESCHRAAPT

ALLE TAFELBLADEN HEBBEN EEN DIKTE VAN 5 TOT 6 CM

3 MM DIK IJZER, POEDER COATING RAL 9005 MAT

VLAMMENDE 
UITSTRALING

GLAD
GESCHUURD

MET DE HAND
GESCHRAAPT

MIX&MATCH
EEN UNIEKE TAFEL IN DRIE STAPPEN
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MIX & MATCH UW TAFEL VANAF € 999,-


